
  สาขารงัสรีกัษาและมะเรง็วทิยา ฝายรงัสวีทิยา 
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ สภากาชาดไทย 

คูมอืปฏบิตัติวัสาํหรบัผูปวยทีไ่ดรบัการฉายรงัสี
บรเิวณศรีษะ ห ูคอ จมกู ชองปาก และลาํคอ 
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มะเรง็ ศรีษะและลาํคอ 

 หมายถึงมะเร็งทีเกิดในเยอืบุผวิทางเดินหายใจ และทางเดินอาหารส่วนตน้ 

โดยทวัไปจะหมายถึง มะเร็งในบริเวณช่องปาก ช่องคอ กล่องเสียง หลงัโพรงจมูก 

จมกู บริเวณโพรงอากาศรอบจมกู หู และต่อมนาํลาย 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

การเตรยีมตวักอนการฉายรงัสบีรเิวณศรีษะและลาํคอ 

 ในการรักษาโรคมะเร็งบริเวณศีรษะและลาํคอ ด้วยการผ่าตัด ฉายรังสี 

หรือยาเคมีบําบัด อาจมีผลข้างเคียง เช่น ความอยากอาหารลดลง นําหนัก

เปลียนแปลงไป เกิดแผลในปาก การรับรสและกลินเปลียนไป คลืนไส้ อาเจียน 

ท้องเสีย/ท้องผูก และอาการอ่อนเพลียหรือซึมเศร้า ซึงอาการต่างๆ เหล่านี

สามารถป้องกนัและลดระดบัความรุนแรงลงไดห้ากไดรั้บการดูแลรักษาอย่าง

เหมาะสม
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การดแูลตนเองเบือ้งตนกอนเขารบัการรกัษา มดีงันี ้

1. รับประทานอาหารทีมีประโยชน์ ครบห้าหมู่ เช่น ไข่และเนือสัตว์ ผกั 

ผลไม ้และดืมนาํใหเ้พียงพอ 

2. งดการสูบบุหรี ดืมสุรา เคียวหมาก อาหารหมกัดอง 

3. พกัผอ่นใหเ้พียงพอ ทาํจิตใจใหป้ลอดโปร่ง 

4. ดูแลความสะอาดในช่องปากอยา่งสมาํเสมอ 

5. พบทันตแพทยเ์พือตรวจสุขภาพในช่องปากก่อนการฉายรังสี ผูป่้วยจะ

ไดรั้บการเอกซเรยท์งัปากเพือใชป้ระกอบการวินิจฉัยและการรักษา โดย

ทนัตแพทยจ์ะอุดฟันทีผ ุขดูหินปูน รักษารากฟันและถอนฟันทีแตกหกั เศษ

รากฟัน ฟันทีโยกมาก และฟันทีมีรอยโรคปลายรากออก ตกแต่งลบคม

กระดูกทีแหลม เนืองจากจะทาํใหเ้กิดบาดแผลไดง่้าย โดยควรทาํการรักษา

ทางทนัตกรรมใหเ้สร็จสมบูรณ์ก่อนการฉายรังสี กรณีทีมีการถอนฟันควร

เวน้ระยะห่างอยา่งนอ้ย 10-14 วนัก่อนเริมการฉายรังสี เพือใหบ้าดแผลหาย 
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การจาํลองการฉายรงัส ี

 หมายถึงการถ่ายภาพบริเวณก้อนมะเร็งเพือวางแผนการรักษา โดยใช้

เครืองเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ (CT scan) และอาจร่วมกบัใชภ้าพสะทอ้นคลืน

แม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) และเพือให้การฉายรังสีมีความแม่นยาํ จะใส่หน้ากาก

เพือใหต้าํแหน่งของการฉายคงทีทุกครัง 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมตัวในวันจําลองการฉายรังสี (Simulation Day) 
1. แพทยห์รือพยาบาลจะใหผู้ป่้วยงดนาํและอาหารก่อนมาทาํการจาํลองการ

ฉายรังสี 

2. ควรสวมใส่เสือผา้ทีสวมใส่ไดง่้ายและสบาย 

3. ไม่ใส่ต่างหู หรือสร้อยคอ รวมทงัฟันปลอม ทงัในวนัทีจาํลองการฉายและ

ระหว่างฉายรังสีจริง 

4. กรณีทีเคยมีการแพส้ารทึบรังสี, การผา่ตดัใส่เครืองกระตุน้หวัใจ หรือการ

ผา่ตดัใส่อุปกรณ์ใดๆ ในร่างกาย กรุณาแจง้ใหแ้พทยห์รือพยาบาลทราบ

ล่วงหนา้ 
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5. กรณีทีมีอาการปวดหรืออาการวิตกกงัวล ทีทาํให้ไม่สามารถนอนราบได้

นานพอ จาํเป็นตอ้งใหแ้พทยส์งัยาเพือบรรเทาอาการเหล่านันและให้ผูป่้วย

รับประทานยาประมาณ 1 ชวัโมงก่อนถึงกาํหนดนดัจาํลองแผนการรักษา

 ขนัตอนนีใชเ้วลาประมาณ 1-2 ชวัโมง หลงัจากนันท่านจะไดรั้บบตัรนัด 

สาํหรับวนัทีจะมารับการตรวจสอบตาํแหน่งการฉายรังสี ในช่วงเวลานับจาก

วนัทีจาํลองการฉายรังสี จนถึงวนัทีตรวจสอบตาํแหน่ง รังสีแพทยข์องท่านจะใช้

ภาพ ทีได้จากเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ก ําหนดตาํแหน่งของรอยโรคและวาง

แผนการรักษาดว้ยรังสี โดยปกติจะใชเ้วลา 1-2 สปัดาห์ 

 ในวนัทีมารับการตรวจสอบตาํแหน่ง ไม่จาํเป็นตอ้งงดนาํและอาหารโดย

ท่านจะได้รับการตรวจสอบเพือให้แน่ใจว่าท่านอยู่ในตําแหน่งทีถูกต้อง

เหมาะสมเช่นเดียวกบัในวนัทีจาํลองการฉายรังสี โดยปกติจะใชเ้วลาประมาณ 1 

ชวัโมง จากนนัท่านจะไดรั้บบตัรนดัวนัเริมตน้การฉายรังสี 
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การปฏบิตัติวัระหวางรบัการฉายรงัสบีรเิวณศรีษะและลาํคอ 

 

 

 

 

 

การดูแลชองปาก (Basic Oral Care) รวมถึงชองจมูกและห ู  

 ผูป่้วยตอ้งตระหนกัถึงความสาํคญัและมีความรู้ในการดูแลช่องปากของ

ตนเองสมาํเสมอ ซึงจะช่วยลดการเกิดการอกัเสบ ลดอาการเจ็บปวดและการเกิด

แผลในช่องปาก อาการเหล่านีมกัดีขึนหลงัจากฉายรังสีครบแลว้ ประมาณ 2-4 

สปัดาห์ แต่หากดูแลไม่ถกูตอ้งโดยเฉพาะการรักษาความสะอาดช่องปากและฟัน

ไม่เพียงพอจะทําให้อาการเป็นมากขึน และย ังติดเชือในช่องปากได้ง่าย 

โดยเฉพาะเชือรา ผูป่้วยควรปฏิบติัตวัดงันี 

1. รักษาความสะอาดของช่องปากและฟันอยา่งสมาํเสมอ แปรงฟันอย่างน้อย

วนัละ 2 ครัง หรือหลงัอาหารทุกมือ โดยใชแ้ปรงสีฟันทีมีขนแปรงอ่อนนุ่ม

ร่วมกบัยาสีฟันทีมีส่วนผสมของสารฟลอูอไรด์ ทงันีเพือลดการสะสมของ

แบคทีเรียในช่องปาก แต่หากมีเยอืบุในช่องปากอกัเสบควรใชผ้า้สะอาดพนั

นิวมือ แลว้เช็ดทาํความสะอาดฟัน เหงือกและซอกฟันแทนการแปรงฟัน 

2. ควรถอดล้างฟันปลอมทุกครังทีทําความสะอาดช่องปาก และถอดฟัน

ปลอมออกขณะทีนอนหลบั กรณีทีเริมมีการอกัเสบของช่องปาก มากขึน

ควรหลีกเลียงการใชฟั้นปลอมในระยะนนั 
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3. กรณีทีใชไ้หมขดัฟันอยู่แลว้เป็นประจาํ สามารถใชต่้อไปได ้แต่กรณีทีไม่

เคยใชไ้หมขดัฟันมาก่อน ไม่ควรเริมใชใ้นระหว่างฉายรังสี 

4. การบ้วนปากด้วยนาํเกลือ 4-6 ครังต่อวนัหรืออาจใช ้bicarbonate rinse  

(baking soda ครึงชอ้นชา+เกลือครึงชอ้นชาละลายในนาํเปล่า 2 แกว้)  

อมและกลวัให้ทั วปากอย่างน้อย 15-30 วินาที โดยใช้ทังก่อนและหลัง

อาหารและควรหลีกเลียงผลิตภณัฑบ์ว้นปากทีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล ์

5. สามารถใชลิ้ปมนัทาบริเวณริมฝีปากได ้แต่ควรเวน้ระยะอยา่งนอ้ย  

4 ชวัโมงก่อนเขา้รับการฉายรังสี 

6. จิบนาํบ่อยๆ วนัละ 6-8 แกว้ และควรนาํขวดนาํติดตวัขณะเดินทาง ควรดืม

นาํสะอาดอยา่งนอ้ยวนัละ 8-10 แกว้ อาจใชผ้ลิตภณัฑ์ทีให้ความชุ่มชืนแก่

ช่องปาก ซึงมีทงัรูปแบบเจลและสเปรย ์ช่วยให้ช่องปากมีความชุ่มชืนอยู่

เสมอ จะช่วยลดอาการช่องปากแหง้ลงได ้กรณีทีมีอาการช่องปากแห้งมาก 

อาจใชเ้ครืองพ่นไอนาํ (Humidifier) ขณะพกัผ่อนทีบา้นและหลีกเลียงการ

นอนหอ้งแอร์ในช่วงกลางคืน 

7. กรณีทีเริมมีอาการเจ็บในช่องปาก ใหรี้บแจง้แพทยห์รือพยาบาลทนัที เพือ

สงัยาบรรเทาอาการปวดใหเ้หมาะสม 

8. ผูป่้วยทีฉายรังสีบริเวณจมูก อาจมีอาการคัดจมูก, ช่องจมูกแห้ง หรือมี

เลือดออกเล็กน้อยได้ ท่านควรล้างจมูกด้วยนําเกลือหรือพ่นจมูกด้วย

ผลิตภณัฑที์เพิมความชุ่มชืนแก่เยอืบุจมกูอยา่งนอ้ยวนัละ 2 ครัง 

9. ผูป่้วยทีฉายรังสีบริเวณหู อาจมีการบวมของเนือเยอืรอบๆ จากการฉายรังสี 

หากมีอาการเจ็บในช่องหูควรแจง้ใหแ้พทยช่์วยประเมินอาการรวมถึง

ประเมินการติดเชือ และหลีกเลียงการแคะหู 
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10. ผูป่้วยทีไดรั้บการฉายรังสีบริเวณใกลล้กูตา ทาํใหต้าแหง้ เยอืบุตาอกัเสบ 

ระคายเคืองในลกูตา หา้มขยตีา ใหล้า้งตาดว้ยนาํตม้สุกและหยอดตาตาม 

แพทยส์งั 

11. อาการเสียงแหบหรือเสียงเปลียนอาจเกิดขึนไดใ้นระหว่างทีรับการฉายรังสี 

ทงันีเนืองจากการบวมของเนือเยือจากรังสี ดงันันควรพกัการใชเ้สียงให้

มากทีสุด หลีกเลียงการกระซิบ เนืองจากเป็นการกระตุน้การใชเ้สน้เสียง 
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การดูแลผิวหนัง (Basic skin care) 

  

 

 

 

 

 

 การเปลียนแปลงของผิวหนังบริเวณทีรับรังสี เกิดขึนได้เป็นปกติ โดย 

ทวัไปหลงัเริมฉายรังสีประมาณ 2-3 สปัดาห์ ท่านอาจสังเกตเห็นผิวหนังเริมมีสี

แดงอมชมพ ูและเมือการฉายรังสีดาํเนินต่อไปสีผวิบริเวณนนัจะมีสีเขม้และคลาํ

ขึน อาจมีผิวแห้งและอาการคนัร่วมดว้ยได ้กรณีทีท่านสังเกต เห็นผืนหรือตุ่ม

เกิดขึน ควรรีบแจง้แพทยห์รือพยาบาลเพือประเมินทนัที เนืองจากอาจมีการติด

เชือเกิดขึน โดยปกติผิวหนังจะค่อยๆ เริมดีขึนกลบัคืนสู่ปกติประมาณ 3-4 

สปัดาห์หลงัครบการฉายรังสี นอกจากนีอาจมีการหลุดร่วงของเสน้ผมในบริเวณ

ทีไดรั้บรังสี ซึงมกักลบัคืนมาปกติใชเ้วลา 2-4 เดือนหลงัฉายรังสีครบ 

 ทังนีควรดูแลผิวหนังอย่างสมาํเสมอทังในระหว่างทีรับการฉายรังสี

จนกระทงัอาการทางผิวหนังต่างๆ ดีขึนตามลาํดบั ซึงมีแนวทางปฏิบติัในการ

ดูแลผวิหนงับริเวณทีไดรั้บรังสี ดงันี 

 1. ทาํความสะอาดบริเวณทีฉายรังสีดว้ยนาํเปล่าหรือใชส้บู่อ่อนหรือสบู่

ทีไม่มีนาํหอม จากนนัซบัใหแ้หง้ดว้ยผา้ทีอ่อนนุ่ม 

 2. สวมใส่เสือผา้ทีหลวม ใส่สบาย เพือลดการระคายเคืองต่อผิวหนัง

บริเวณนนั 
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 3. หลีกเลียงการขดัถู หรือการใชพ้ลาสเตอร์ปิดผิวหนังบริเวณฉายรังสี 

กรณีทีมีการขีดเสน้กาํหนดตาํแหน่งบนผวิหนงั ท่านอาจลา้งออกได ้ เมือได้รับ

อนุญาตจากเจา้หนา้ทีประจาํหอ้งฉายรังสี 

 4. ควรเริมใชโ้ลชนัหรือผลิตภณัฑที์เป็น water-based lotions หรือ cream 

2 ครัง/วนั เพือใหผ้วิหนงัชุ่มชืน ตงัแต่เริมตน้การฉายรังสี ควรเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์

ทีไม่มีส่วนผสมของนาํหอม, Petroleum jelly, Alpha Hydroxy acid (AHA) และ 

Alcohol โดยปกติควรทาโลชนั 2 ครังต่อวนั ทงันีแพทยแ์ละพยาบาลอาจพิจารณา

ใหใ้ชน้อ้ยลงหรือมาก ขึนกบัอาการของท่าน 

 กรณีทีท่านฉายรังสีในช่วงเชา้ใหท้าโลชนัไดใ้นช่วงเวลาหลงัการฉาย

รังสีและก่อนนอน 

 กรณีทีท่านฉายรังสีในช่วงบ่ายใหท้าโลชนัในช่วงเชา้อยา่งนอ้ย  

4 ชวัโมงก่อนฉายรังสีและก่อนนอน 

 ในช่วงวนัหยดุสุดสปัดาห์ ท่านสามารถทาโลชนัไดใ้นช่วงเชา้และก่อนนอน 

 5. หลีกเลียงการใช ้make up, นาํหอม และแป้งในบริเวณทีรับรังสี  

 6. การโกนหนวด ควรหลีกเลียงการโกนหนวดในระหว่างทีรับการฉาย

รังสี กรณีทีจาํเป็นตอ้งโกนควรใชเ้ครืองโกนหนวดไฟฟ้าแทนและหลีกเลียงการ

ใชมี้ดโกน 

 7. ถ้ามีอาการคัน แพทย์อาจพิจารณาการใช้ topical corticosteroid 

creams อยา่งไรก็ตามควรหลีกเลียงกรณีมีการติดเชือของผวิหนงับริเวณนนั 

 8. ในกรณีทีเกิดแผลเปียก ควรลา้งแผลด้วยนําเกลือแล้วซับให้แห้ง

สามารถใช ้moisture/protective barrier ointment 2-4 ครัง/วนั ในบางรายแพทย์

อาจพิจารณาการใช ้Hydrogel, Antibiotic (S burn) 

 9. หากมีอาการปวด รับประทานยาแกป้วดตามแพทยส์งั 
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  โดยปกติท่านจะไดพ้บแพทยเ์พือประเมินอาการเป็นประจาํทุกสัปดาห์ 

กรณีทีมีอาการรุนแรงท่านอาจจาํเป็นตอ้งพบแพทยห์รือพยาบาลบ่อยขึนเช่นทุกวนั 

เพือติดตามอาการอยา่งใกลชิ้ด 

อาการท่ีพึงเฝาระวังและควรแจงแพทยทันที 
 1. ไขสู้งอยา่งนอ้ย 38◦C 

 2. คลืนไส ้อาเจียนอยา่งรุนแรง จนไม่สามารถรับประทานได ้อยา่งนอ้ย 

  24 ชวัโมง 

 3. อาการทอ้งผกูทีไม่สามารถบรรเทาจากการใชย้าระบาย 

 4. อาการเจ็บปวดทียงัไม่บรรเทาจากยาทีใช ้เพือช่วยใหแ้พทยป์รับยาให้

  เหมาะสมมากขึน 

 5. การมีผนื หรือตุ่มนาํบนผวิหนงับริเวณทีไดรั้บรังสี 

การดูแลทางดานโภชนาการ (Nutrition management) 
 เนืองจากการฉายรังสีในบริเวณช่องปากและลาํคอ อาจทาํให้มีอาการเจ็บ

ช่องปาก กลืนเจ็บ ช่องปากแหง้ นาํลายเหนียวขน้ขึน ร่วมกบัการับรสชาติอาหาร

อาจเปลียนไป ทาํให้ความอยากอาหารลดลง ดว้ยเหตุนีทาํให้ผูป่้วยไม่สามารถ

ทานอาหารไดเ้พียงพอต่อความตอ้งการของร่างกายและเป็นเหตุให้นาํหนักลด

ระหว่างฉายรังสี ซึงอาจจะส่งผลใหก้ารเกิดความคลาดเคลือนของปริมาณรังสีได ้ 

 ดงันนัการใส่ใจดูแลดา้นโภชนาการจึงเป็นอีกปัจจยัหนึงทีช่วยส่งเสริมให้

ผูป่้วยไดรั้บการรักษาทีดีทีสุด โดยปกติการรับรู้รสชาติและต่อมนาํลายจะค่อยๆ 

กลบัคืนไดภ้ายใน 3-6 เดือน หลกัการสาํคญัในการดูแลเรืองอาหารของผูป่้วย

มะเร็งมีดงันี 
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 1. ควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ โดยเฉพาะอย่างยิงในช่วงทีอยู่

ระหว่างการรักษาร่างกาย จาํเป็นตอ้งไดรั้บพลงังานและสารอาหารอยา่งเพียงพอ 

 2. เน้นอาหารจาํพวกโปรตีน เช่น ปลา ไข่ ไก่ หมู อาหารทะเล เต้าหู ้

เพราะร่างกายอยูใ่นช่วงทีตอ้งการโปรตีนมากกว่าปกติเพือใหร่้างกายนาํไปใชใ้น

การซ่อมแซมส่วนทีสึกหรอ และทาํใหฟื้นคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว 

 3. การรับประทานอาหารว่าง มีส่วนช่วยในการทําให้ร่างกายได้รับ

พลงังานเพิมมากขึน และการแบ่งมืออาหารเป็นมือเล็กๆ หลายๆ มือจะช่วยให้

ผูป่้วยทีมีภาวะเบืออาหารหรืออิมเร็ว สามารถรับประทานอาหารไดเ้พิมมากขึน 

เนน้เครืองดืมทีมีโปรตีนและพลงังาน เช่น นม นาํผลไม ้นาํหวาน แต่ไม่ควรดืม

ระหว่างทีรับประทานอาหารมือหลกั เพราะจะทาํให้อิมเร็วขึน แนะนาํให้เสริม

เป็นมือว่าง 

 4. ในกรณีทีมีอาการคลืนไส้ ควรรับประทานอาหารอ่อน ย่อยง่าย และ

เคียวชา้ๆ ให้ละเอียดก่อนกลืน หลีกเลียงอาหารทีมีไขมนัสูงและมีกลินฉุน ไม่

จาํเป็นตอ้งรอใหหิ้วจึงจะประทานอาหาร เพราะอาการหิวจะทาํให้คลืนไส้มาก

ขึน ท่านควรรับประทานอาหารว่างทุกๆ หนึงถึงสองชวัโมง หรือบ่อยทีสุดเท่าที

จะทาํได ้และไม่ควรดืมนาํปริมาณมากหลงัรับประทานอาหาร 

 5. หากท่านมีความอยากอาหารลดลง ควรเลือกรับประทานอาหารทีชอบ 

โดยไม่ตอ้งกงัวลกบัชนิดของอาหาร เพราะช่วงเวลาทีรับการรักษานันเป็นแค่

ช่วงเวลาสันๆ เท่านัน นอกจากนีการเคลือนไหวร่างกายหรือมีกิจกรรมเบาๆ 

สามารถช่วยเพิมความอยากอาหารไดเ้ช่นกนั 
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 6. เมือมีอาการเจ็บในช่องปากหรือลาํคอ กลืนอาหารลาํบาก ควรลอง

เปลียนรูปแบบอาหารเป็นอาหารทีนิม เคียวกลืนไดง่้าย มีนาํซุป ซอสหรืออาหาร

ปัน มิลกเ์ชก (Milkshake) กลว้ย แตงโม โยเกิร์ต ซุปขน้ ผกัตม้สุก มนัฝรังบด จะ

ช่วยให้ทานได้ง่ายขึน และควรหลีกเลียงอาหารทีอาจเพิมการระคายเคืองและ

พฤติกรรมดงันี 

 - อาหารหรือเครืองดืมทีมีความเป็นกรด เช่น อาหารรสเปรียว  

  มะนาว สม้ นาํอดัลม 

 - อาหารรสจดั เผด็จดั เปรียวจดั 

 - อาหารแหง้ หรือแข็งกรอบ 

 - การสูบบุหรี ดืมสุรา หรือเครืองดืมทีมีแอลกอฮอล ์

 7. ควรปรึกษานักโภชนาการ มีนักโภชนาการเกี ยวกับอาหารทีมี

ประโยชน์ เพือใหไ้ดรั้บพลงังานและสารอาหารครบถว้น ดืมนาํให้เพียงพอกบั

ความต้องการ โดยสามารถปรับชนิดและปริมาณของอาหารได้ตามความ

เหมาะสม 

 พบแพทยเ์ป็นประจาํทุกสปัดาห์ เพือรับการประเมินระหว่างการฉายรังสี

อย่างสมาํเสมอ หากมีภาวะทุพโภชนาการเกิดขึน แพทยอ์าจพิจารณาการให้

สารอาหารทางอืน เช่น การใส่สายให้อาหารทางจมูก (nasogastric tube) การ

เจาะหน้าทอ้งเพือใส่สายอาหาร(percutaneous endoscopic gastrostomy tube) 

ทงันีเพือใหม้นัใจว่าผูป่้วยจะสามารถรับสารอาหารไดเ้พียงพอต่อความตอ้งการ

ของร่างกาย 
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ตัวอยางอาหารวางท่ีมีโปรตีนสูง 
 นมและผลิตภณัฑจ์ากนม เช่น โยเกิร์ต นมเปรียว ไอศกรีม เนยแข็ง  

 อาหารทีทาํจากไข่ เช่น ไข่ตุ๋น ไข่ตม้ ไข่พะโล ้ไข่ลกูเขย 

 ขนมทีทาํมาจากไข่ เช่น สงัขยา ฝอยทอง ทองหยอด พุดดิง เอแคลร์ 

 เบเกอรีต่างๆ ทีมีส่วนประกอบของเนือสตัว ์เช่น ขนมปังไสห้มหูยอง 

แซนวิชแฮม  

 อาหารว่างจาํพวกติมซาํ เช่น ขนมจีบ ซาลาเปา ฮะเก๋า 

 อาหารว่างทีมีส่วนประกอบของเนือสตัวเ์ป็นหลกั เช่น ลกูชิน ไส้

กรอก ไก่ยา่ง หมทูอด 

 อาหารประเภทยาํชนิดต่างๆ เช่น ยาํรวมมิตร ยาํวุน้เสน้ 

 อาหารประเภทเสน้ เช่น ก๋วยเตียวลุยสวน ปอเปียะสด 

 อาหารประเภททอดต่างๆ เช่น เกียวซ่า เตา้หูท้อด 

 เครืองดืมชนิดต่างๆ เช่น นมถวัเหลือง นมววั อาหารทางการแพทย ์

ตัวอยางอาหารออน เค้ียวกลืนงาย 
 ขา้วตม้ โจ๊กหมูใส่ไข่ ก๋วยเตียวนาํ มะกะโรนีนาํ ราดหนา้ เกียวนาํ วุน้เส้น 

 ไข่ตุ๋น เตา้หูอ่้อน ปลานึง เนือสตัวตุ๋์นเปือย เนือสตัวส์บั 

 ไข่ตุ๋น เตา้หูอ่้อน ปลานึง เนือสตัวตุ๋์นเปือย เนือสตัวส์บั 

 มนัฝรังบด ฟักทองนึง เผอืกตม้ 

 กลว้ย มะละกอ แกว้มงักร แตงโม มะม่วงสุก 

 ขนมปังเนือนิม แพนเคก้ เยลลี พุดดิง ไอศกรีม โยเกิร์ต 

 กลว้ยบวดชี เผอืกตม้นาํตาล ถวัเขียวตม้นาํตาล 

 นม นาํเตา้หู ้นาํผลไม ้โกโก ้
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คาํถามท่ีพบบอย 
ขนมหวานกินไดเหรอ? มีนํ้าตาลสูง ไมดีตอรางกายไมใชหรือ? 
 - นาํตาลจะส่งผลเสียต่อร่างกายนัน จะตอ้งกินในปริมาณมากเป็นเวลา

ต่อเนืองยาวนานหลายปี ในช่วงก่อนและระหว่างการรักษานัน ร่างกายตอ้งการ

พลงังานและสารอาหารเพิมมากขึน นําหวานหรือขนมหวานนัน เป็นสิงที

รับประทานง่ายและร่างกายนาํไปใชเ้ป็นพลงังานไดง่้าย จึงสามารถเป็นอีกหนึง

ทางเลือกในการเพิมพลงังานใหก้บัร่างกาย 

อาหารทอดกินไดเหรอ? ไขมันไมดีตอรางกายไมใชหรือ? 
 - ไขมนัเป็นเช่นเดียวกับนําตาล จะต้องกินในปริมาณมากเป็นเวลา

ต่อเนืองยาวนาน จึงจะมีผลเสียต่อร่างกาย ในช่วงก่อนและระหว่างการรักษานัน 

ไขมนัซึงใหพ้ลงังานสูงกว่าสาร 

 - อาหารอืนๆ จึงเป็นอีกหนึงแหล่งพลงังานทีสาํคญัของร่างกาย ยกเวน้

แต่มีภาวะคลืนไสเ้พราะอาหารทีมีไขมนัสูง จะทาํให้อาการคลืนไส้เป็นมากขึน 

และควรระมดัระวงัในผูป่้วยทีมีแผลในปาก เพราะอาหารทอดจะมีลกัษณะแข็งกรอบ 

อาจทาํใหเ้จ็บหรือระคายเคืองแผลในปากได ้
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อาหารอืน่ๆ ท่ีจาํเปนตอรางกายมอีะไรบาง 

 - ผกัผลไมมี้วิตามินและเกลือแร่ทีสาํคญัต่อร่างกาย ทงัยงัมีใยอาหารที

ช่วยในการขบัถ่าย ทงันีการรับประทานผกัผลไมจ้ะตอ้งรับประทานในปริมาณที

เหมาะสม ไม่ทาํให้ผูป่้วยอิมเกินไป จนไม่สามารถรับประทานอาหารอืนๆ ได ้

ซึงจะนาํไปสู่การเกิดภาวะขาดสารอาหารได ้

ผูปวยมะเร็งกินเน้ือสัตวไดหรือไม? 

 - เนือสตัวเ์ป็นแหล่งโปรตีนทีสาํคญัอย่างหนึง ร่างกายตอ้งการโปรตีน

สูงในขณะทีผูป่้วยตอ้งรับการรักษาไม่ว่าจะเป็นการผา่ตดั การฉายรังสี หรือเคมี

บาํบดั การทานเนือสตัวไ์ม่ไดเ้ป็นสาเหตุใหม้ะเร็งกาํเริบหรือแพร่กระจาย 
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การบรหิารรางกายเพือ่ปองกนัปากแคบและขากรรไกรยดึ 

ท่าที 1  อา้ปากกวา้งๆ และหุบปาก ประมาณ 20 ครัง ควรทาํบ่อยๆ   

  และทุกครังทีนึกได ้

 

 

 

 

 

 

ท่าที 2 อมท่อนพลาสติก หรือจุกไมก้อ๊กทีสะอาด ครัง 1 นาที อยา่งนอ้ย 

  วนัละ 5 ครัง ท่อนพลาสติกหรือจุกไมก้๊อกควรมีขนาดใหญ่ๆ  

  ใหอ้า้ปากกวา้งไดเ้ต็มทีและควรเพิมขนาดใหญ่ขึน เรือยๆ 
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การบรหิารลาํคอเพือ่ปองกนัมใิหเนือ้เยือ่พงัผดืยดึบรเิวณลาํคอ 
ท่าที 1 หนัหนา้ไปทางซา้ยสุด คา้งไวน้บั 1-10 เพือยดึกลา้มเนือคอ  

  จากนนัค่อยหนัไปขวาจนสุดและคา้งไวน้บั 1-10 ทาํซาํๆ   

  ประมาณ 20 ครัง ควรทาํบ่อยๆ และทุกครังทีนึกได ้

 

 

 
 

 

ท่าที 2 กม้ศีรษะจนคางชิดอกแลว้ค่อยๆ แหงนศีรษะจนสุด  

  ทาํชา้ๆ หลายๆ ครัง 

 

 

 

 

 

ท่าที 3 หมุนศีรษะไปทางซา้ย 3 รอบ และขวา 3 รอบ สลบักนั  

  ไปวนัละหลายๆ ครัง 
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การปฏบิตัติวัหลงัจบการฉายรงัส ี

1. ท่านควรมาตรวจติดตามนดัโดยเฉพาะในช่วง 5 ปีแรก 

2. ควรพบทนัตแพทยทุ์ก 3-6 เดือน และดูแลช่องปากโดยใชย้าสีฟันทีมี

ฟลอูอไรดอ์ยา่งสมาํเสมอ เนืองจากภาวะช่องปากแห้งทาํให้สภาพใน

ช่องปากมีความเป็นกรดสูงขึน และมีการเปลียนแปลงเชือแบคทีเรีย

ในช่องปาก ทาํให้เกิดฟันผุได้ง่าย หากผูป่้วยขาดการดูแลเอาใจใส่

ทันตสุขภาพอย่างถูกวิ ธี  ในกรณีทีมีภาวะกระดูกเบ้าฟันตาย 

(osteoradionecrosis) ควรรีบมาพบทันตแพทยเ์พือการรักษาอย่าง

เร่งด่วน หลีกเลียงการถอนฟันหรือทาํศลัยกรรมในช่องปาก หากมี

ความจาํเป็นตอ้งถอน อาจใชก้ารรักษาร่วมกบัเครืองภาวะออกซิเจน

และความดนัสูง (hyperbaric oxygen)  

3. ดูแลบริหารกลา้มเนือลาํคอและขากรรมไกรเพือป้องกนัการ 

เกิดผงัผดื 

 พวกเราหวงัเป็นอยา่งยงิว่าขอ้มลูเหล่านีจะเป็นประโยชน์และช่วยใหท่้าน

สามารถรับการรักษาไดอ้ยา่งดีทีสุด 

 กรุณาอยา่หยดุการรักษา เพราะการรักษาไม่ต่อเนืองหรือไม่ครบจะไม่

เป็นผลดีต่อการรักา ท่านสามารถปรึกษาแพทยแ์ละพยาบาล  

แพทยรั์งสีรักษา        

พยาบาล         

ทนัตแพทย ์        
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แบบประเมนิตนเอง 
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โทรศพัท ์02-2564100 

www.chulacancer.net 

Email: chulacancer@yahoo.com 

  
chulacancer.net 


